
Na melhor praia urbana da capital Maceió, a paisagem de Ponta Verde não é muito 
diferente das vizinhas: coqueiros, trechos de areia fofa, mar colorido de verde e azul e 
piscinas naturais na maré baixa. A diferença é que aqui estão duas das melhores 
barracas de Maceió, a Lopana e a Kanoa. O trecho da avenida que contorna a orla é 
bloqueado aos domingos para virar área de lazer. A praia de Pajuçara está entre as 
melhores praias de Maceió, com piscinas naturais, é bastante procurada pelos 
mergulhadores, portanto, o espetáculo debaixo das águas é encantador, com peixes 
de diversas espécies e um cenário único, não tem quem não se apaixone por essa 
maravilha nordestina. Piscina, Sala de Bagagem, Berço disponivel, a pedido Quartos 
para Deficientes, acessibilidade para Cadeira de Rodas, limpeza diário, Business 
Center, Internet Banda Larga, Sala de Jogos, Recepção 24 horas, Elevadores, Free Wifi, 
Acesso direto à praia, Restaurante e Espaço Kids

A menos de 150 metros da Praia de Ponta Verde e das famosíssimas barracas de praia 
Lopana e Kanoa, o Tropicalis Palms é sinônimo de conforto e padrão de qualidade. 
Você pode encontrar restaurantes, supermercados, farmácias e caixas 24h em um raio 
de 300 metros. São 110 apartamentos entre 21m² e 27m², divididos nas categorias 
Standard, Standard Família, Luxo e Luxo Família. Veja e escolha o melhor quarto para 
você!  No Tropicalis Palms, todos os quartos são equipados com cofre digital, internet 
Wi-Fi, TV LCD 32” com canais por assinatura, ar-condicionado split, frigobar e secador 
de cabelo. Seu conforto e comodidade são a nossa prioridade. Wi-fi grátis em todo 
hotel para você acessar suas redes sociais. Nas diárias incluem um delicioso café da 
manhã  Volte da praia e relaxe em nossa piscina com vista para o mar. Um restaurante 
completo ao seu dispor. Estacionamento grátis para seu carro (16 vagas rotativas).

A menos de 150 metros da Praia de Pajuçara, que abriga as piscinas naturais mais 
famosas de Maceió, o Tropicalis Slim fica próximo a restaurantes, supermercados, 
farmácias, cinema, teatro e à famosa Feirinha do Artesanato da Pajuçara. Com 180 
apartamentos entre 16m² e 26m², disponíveis nas categorias Slim, Standard e Standard 
Família. No Tropicalis Slim os apartamentos são todos os quartos equipados com cofre 
digital, internet Wi-Fi, TV LED 32” com canais por assinatura, ar-condicionado split, 
frigobar e secador de cabelo. Toda a comodidade que você precisa durante a sua 
estadia.  Wi-fi grátis em todo hotel para você acessar suas redes sociais. Nas diárias 
incluem um delicioso café da manhã. Volte da praia e relaxe em nossa piscina com 
vista para o mar.  Estacionamento grátis para seu carro (43 vagas rotativas).

HOTÉIS EM MACEIÓ

Localizado no coração da Ponta Verde, bairro mais requintado de Maceió, a uma 
quadra do mar, próximo dos principais bares de praia, restaurantes, bancos, 
supermercados, da feira de artesanato e do inesquecível passeio de jangada até as 
piscinas naturais da Pajuçara. Cada detalhe de nossa moderna estrutura e presteza de 
nosso atendimento personalizado é planejado para proporcionar o seu bem-estar e 
fazer você se sentir em casa. Relaxe em um dos nossos 104 apartamentos desenhados, 
exclusivamente, para proporcionar uma hospedagem única e inesquecível com o 
conforto e a comodidade que você merece. Localizada na cobertura, restaurante e 
piscina conta com cascata, deck molhado e aquecimento solar. Tem como cenário a 
vista panorâmica do mar da Ponta Verde.  Café da manhã completo é a maneira mais 
deliciosa de se começar o dia. 
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À beira mar está o Hotel Ponta Verde Maceió, de padrão quatro estrelas, que traz em 
suas dependências a marca do bom gosto, da modernidade, do conforto e da 
hospitalidade. A decoração dos quartos foi inspirada nos corais do mar da Ponta 
Verde. Toda a nossa estrutura foi planejada para que os nossos hóspedes possam 
aproveitar a sua estada com o máximo de conforto e comodidade em quartos 
totalmente modernizados. Hospitalidade, essa é a palavra que define o povo 
alagoano. Assim também se define a equipe do Hotel Ponta Verde Maceió, sempre 
pronta a atender a cada hóspede, aliando serviços de qualidade a uma bela vista para 
o mar. Esse é o lugar perfeito para o seu lazer. Baby Copa, Lobby bar, Wi-fi de cortesia 
em todo o hotel, Salas de eventos, piscina, Elevador panorâmico com vista para o mar, 
Loja de artesanato no lobby, Espaço kids, Locadora de veículos e Loja de câmbio.

Localizado na belíssima e apaixonante Praia de Jatiúca, local ideal para você relaxar e 
se divertir é aqui. Piscinas adulto e infantil com vista para a praia e quiosque para 
atendimento na piscina. Quadra de tênis, sauna e academia completam o lazer do 
Maceió Atlantic Hotel. 204 apartamentos de alta qualidade, com muita diversão, praia 
e sol. Todos os apartamentos estão modernizados e prontos para te receber 
oferecendo noites tranquilas e confortáveis. Os hóspedes do Maceió Atlantic Hotel 
também terão a oportunidade de provar o melhor da culinária nordestina com o toque 
de um bom chef alagoano. O restaurante oferece um café da manhã variado, além da 
indispensável tapioca. Em seu cardápio, há o que tem de melhor na cozinha regional e 
internacional, além de jantares temáticos com pratos típicos brasileiros, incluindo a 
feijoada aos sabados aos amantes da boa culinária.

Para quem vem por apenas alguns dias, para quem ficará toda semana ou até mais, um hotel 
feito para quem não quer perder tempo de viagem com deslocamentos e transporte. Daqui 
para qualquer ponto turístico da orla de Maceió é um prazer ir caminhando. No café da 
manhã prepare-se para mais de 70 itens, tapioca à vontade e com variedade para não 
conseguir conhecer em 8 dias, entre elas a tradicional, a massa de beterraba, massa de 
cenoura, queijo coalho, carne de sol, etc. Conheçam nossas noites nordestinas às sextas, nossa 
noite internacional na quinta, cada noite um jantar temático - Segunda Espanhola, Terça 
Portuguesa, Quarta Italiana. Nossos serviços: Piscina, Berço disponivel a pedido, serviço de 
limpeza diário, Internet Banda Larga, Sala de Jogos, Recepção 24 horas, Elevador, Restaurante, 
Espaço Kids, Cambios, Serviço de Quarto 24 horas, Bar, Bar de Piscina, Restaurante Publico, 
Piscina Exterior, Salas de Reuniões, Sala de Reuniões, Estacionamento e Fitness

HOTÉIS EM MACEIÓ

Situado a 250 metros da Praia de Jatiúca, o  Flix Hotel construído em 2018 oferece 
amplos quartos de decoração moderna com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito. Entre as 
várias comodidades estão uma academia funcional, um Lobby-bar, Baby copa, área 
externa com piscina ao ar livre e hidromassagem aquecida, espreguiçadeiras e 
guarda-sóis, estacionamento privativo de cortesia,, business center, sala para pequenas 
reuniões e eventos que pode ser alugada. Os quartos dispõem de frigobar, Cofre para 
laptop, mesa de trabalho, banheiro privativo com chuveiro de água frio e quente, 
amenidades de banho, roupas de cama e toalhas cortesia, secador de cabelo, 
ar-condicionado, TV de tela plana com canais HD . Um buffet de café da manhã é 
servido diariamente e inclui frutas da estação, pães, bolos e pratos típicos. O restaurante 
serve pratos regionais e internacionais preparados com ingredientes naturais.  
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Surpreenda-se com o Hotel Praia Bonita Pajuçara, moderno e aconchegante, possui infraestrutura 
perfeita com 39 apartamentos equipados com TV Led, ar-condicionado split, frigobar, WI-FI 
grátis, estacionamento privativo, além de piscina e café da manhã. Tudo para quem quer sair da 
rotina, descansar e vivenciar o melhor de Maceió. O Hotel Praia Bonita Pajuçara, dispõe em todos 
os seus apartamentos completos com TV a cabo 32 polegadas, frigobar, ar condicionado split, 
cama box, chuveiro com central de aquecimento a gás, telefone e cofre.

O Hotel Praia Bonita Jangadeiros, além de estar próximo das melhores casas noturnas, 
restaurantes e bares mais badalados de Maceió, oferece excelentes serviços aos seus hóspedes. 
Tudo para quem quer sair da rotina, descansar e vivenciar o melhor de Maceió.  Separamos as 
melhores promoções para você curtir Maceió com toda a sua família e amigos especias, em um 
hotel completo e muito bem localizado. Apartamentos, com ar condicionado split, TV LED. 
internet wireless free e frigobar. Café da manhã completo e variado, frutas, pães e outros.

HOTÉIS DA REDE BRISA - MACEIÓ

Prepare-se para sair totalmente da rotina e viver coisas novas, passear pelas áreas verdes de 
Maceió gosto do camarão na mantega cercadas por um mar azul e passar alguns dias em um 
ambiente com uma decoração típica e charmosa. O Hotel Costamar hospeda você numa das 
enseadas mais bonitas do Nordeste do Brasil, a praia de Ponta Verde, com seus coqueiros, 
jangadas e areias brancas.  Sentir a brisa salgada da praia de Ponte Verde, a refrescancia do 
sorvete do Bali ali na frente, o gosto do peixe e muqueca da barraca Lopana ao lado. 
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O Hotel Praia Bonita Jatiúca, além de estar próximo das melhores casas noturnas e restaurantes e 
bares mais badalados de Maceió, oferece excelentes serviços aos seus hóspedes. Surpreenda-se 
com o Hotel Praia Bonita Jatiúca, moderno e aconchegante. Tem o melhor custo beneficio da 
cidade. No Hotel Praia Bonita Jatiúca temos quartos aconchegantes e completos com TV LED, 
WI-FI grátis, ar condicionado split e telefone. Com o conforto e sofisticação de uma estrutura 
única, aliada a uma linha especial e completa de serviços de ótima hotelaria.

PRAIA DE JATIUCAHOTEL PRAIA BONITA JATIUCA

O Hotel Brisa da Praia é frente mar e além de estar próximo das melhores casas noturnas e 
restaurantes de Maceió, oferece excelentes serviços aos seus hóspedes. Além de uma excelente 
localização, oferecemos também serviços diferenciados aos nossos hóspedes como 
estacionamento e restaurante panorâmico. Em qualquer um dos 149 apartamentos, você poderá 
usufruir de: Ar Condicionado Split, Cofre individual, Cortinas Blackout, Frigobar, Secador de 
cabelo, Telefone DDD e DDI, TV LED 40”, TV a cabo e Internet Wireless Free. Voltagem: 220V.

PRAIA DE PAJUÇARAHOTEL BRISA DA PRAIA

O hotel Brisa Suítes, oferece elegância, charme e alto padrão para atender os hóspedes mais 
exigentes.  Situado na praia de Pajuçara com uma linda vista panorâmica do Atlântico com o seu 
verde exuberante. Relaxe em nossos apartamentos confortáveis equipados com frigobar, cofre 
digital, tomada USB Always On, TV LED com 50 polegadas, área de trabalho, Wifi Grátis, secador 
de cabelo, ar condicionado, 2 linhas de telefone (Sendo 01 no banheiro para urgência). Você vai 
sentir a brisa do mar e recarregar as energias e conhecer as belezas de Alagoas.

PRAIA DE PAJUÇARAHOTEL BRISA SUITES

O Hotel Brisa Tower é frente mar e, além de estar próximo das melhores casas noturnas e 
restaurantes de Maceió, oferece excelentes serviços aos seus hóspedes. Projetado dentro do 
conceito de Hotel Design, o Hotel Brisa Tower reúne conforto, requinte e modernidade. Está 
localizado a poucos minutos do centro da cidade de Maceió, aeroporto, centro de convenções, 
shoppings e de seus pontos turísticos como bares, restaurantes, feira de artesanato, pista de 
cooper e etc. É ideal para quem se hospeda a lazer ou a negócios, final de semana e férias.  

PRAIA DE JATIUCAHOTEL BRISA TOWER



HOTÉIS DA REDE RITZ - MACEIÓ

O Hotel Ritz Coralli está localizado no coração da Ponta Verde, em Maceió. Ideal para 
quem se hospeda a lazer ou a negócios, o hotel possui várias opções. 150 metros da 
praia. O hotel oferece quartos espaçosos, equipados com móveis modernos, acesso 
gratuito à internet sem fio (Wi-Fi) e televisão LCD, ar-condicionado, mesa de trabalho e 
frigobar. Piscina coberta, sauna, academia e sala de jogos. O hotel serve um 
café-da-manhã continental incluso na diária. Todos os apartamentos possuem uma 
ambientação simples e sofisticada, estacionamento rotativo com vagas limitadas no local 
frente a recepção 24 horas. Restaurante do Hotel Ritz Coralli é um ambiente agradável 
com decoração moderna e sofisticada, onde é servido um variado café da manhã.

HOTEL RITZ CORALLI PRAIA DE PONTA VERDE

O Ritz Praia Hotel Maceió, oferece uma localização privilegiada, no coração da 
Ponta Verde, frente ao mar.  Estar hospedado em uma praia e orla considerada uma 
das mais bonitas do Brasil, a praia de Ponta Verde. E estar perto de outras praias 
magníficas com acesso simples e rápido. O Hotel Ritz Praia, disponibiliza total de 53 
confortáveis apartamentos Standard, Nos apartamentos: TV 21, canal por assinatura, 
frigobar, ar-condicionado, secador de cabelos, cofre individual, radio relógio, 
telefone e internet. No lazer: Piscina, bar piscina, café da manhã, coffee shop, Wi-Fi 
grátis em todo hotel, lavanderia, som ambiente na recepção, restaurante e 
estacionamento. 

HOTEL RITZ PRAIA PRAIA DE PONTA VERDE

O Ritz Plazamar Hotel, conforto e excelente estrutura de lazer e serviços. Localizado 
no mais badalado bairro da cidade, a Ponta Verde, torne a sua experiência ainda 
mais inesquecível, conheça nossa estrutura.  O Ritz Plazamar Hotel, possui 47 
apartamentos standard. Todas as unidades contam com banheiro privativo e 
internet wi-fi de alta velocidade. No Ritz Plazamar Hotel, possuímos ainda, um 
excelente estacionamento privativo e praça em frente ao hotel. Hospede-se com 
conforto e desfrute ao máximo a sua estada em Maceió. Estamos localizados a 
poucos metros da praia de Ponta Verde, piscina com hidro, Fitness Center e 
restaurante.

RITZ PLAZAMAR HOTEL PRAIA DE PONTA VERDE

O Hotel Ritz Suites, é um novo hotel em Maceió localizado frente mar na bela praia 
de Lagoa da Anta, piscinas para adultos e crianças, playground, sauna a vapor, 
fitness center, lojas de conveniência, bar e restaurante que oferecem o melhor da 
cozinha regional, salão de eventos e serviço personalizado-express. 
Estacionamento, cofre eletrônico e internet wifi grátis. Possui 336 apartamentos 
temáticos divididos nas categorias Life, Life Frente Mar, Family e Honey. com cama 
Queen Size, ar-condicionado split, i-sound station, TV a cabo, secador de cabelos, 
espelhos de aumento e frigobar. Internet wifi em todo o hotel e cofre eletrônico 
individual são gratuitos. 

HOTEL RITZ SUITES PRAIA LAGOA DA ANTA

O Hotel Ritz Lagoa da Anta, é o hotel mais famoso de Maceió. Com uma localização 
privilegiada em frente à praia da Lagoa da Anta, fica perto das praias de Jatiúca e Ponta Verde. 
O hotel possui toda a infraestrutura de descanso e entretenimento, com todas as facilidades de 
estar dentro da cidade de Maceió. Seja para famílias, casais ou negócios, os quartos são 
espaçosos e distribuídos nas categorias Standard, Luxo e Suíte.O Hotel Ritz Lagoa da Anta, se 
supera. Ostenta o maior conjunto de piscinas de hotéis em Maceió, um exclusivo spa, completo 
fitness center, duas quadras de tênis, kids & Teens Club, Mini Golf, No Ritz Lagoa da Anta, os 
hóspedes não necessitam sair das dependências para ter diversão ou apenas descansar. O 
Hotel possui uma completa estrutura de lazer para todas as idades. O Hotel Ritz Lagoa da Anta, 
possui o maior conjunto de piscinas de Maceió, com ponte e partes rasas para as crianças.  
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O Hotel Resort Fazenda Fiore è o lugar onde você escolhe passar dias ou semanas. 
Venha descobrir todos os atrativos desse paraíso. A poucos passos do mar, está 
situado em uma das áreas mais impressionantes do Brasil e é o lugar ideal para passar 
momentos inesquecíveis de relax e diversão: as duas lagoas, a área de relax, a área da 
piscina e o ambiente natural que circundam o Resort são apenas algumas das opções 
que você vai encontrar. Um complexo turístico que reúne uma série de opções em 
entretenimento, aventura, gastronomia, lazer e descanso. Recepção, piscinas e 
hidromassagem, restaurantes, playground, Spa, parque aquático, bar na piscina, área 
esportiva, lago e amplo estacionamento. Os quartos com vista para o lago do Hotel 
Resort Fazenda Fiore è a melhor opção para aqueles que desejam paz, conforto e um 
toque de elegância. Mini Bar,  Café da Manhã,  Secador de Cabelo,  Cafeteira,  TV 
Widescreen e Ar Condicionado. 

O Crôa Mares Hotel, está localizado na belíssima Praia de Peroba uma das mais belas 
Praias de Maragogi. Estamos a apenas 12Km do centro de Maragogi e a 3Km da divisa 
com o estado de Pernambuco. O Crôa Mares Hotel está localizado no melhor trecho 
do litoral de Maragogi. Estacionamento amplo e fechado à disposição dos hóspedes. 
Na área da praia nosso hóspede tem cadeira, guarda-sol, mesa e espreguiçadeiras à 
sua disposição. O Crôa Mares Hotel tem 67 confortáveis apartamentos, Todos com ar 
condicionado, frigobar, TV LCD, banheiro privativo, internet Wi-fi e armário, Você vai 
se sentir em casa, Apartamentos com vista de tirar o fôlego, piscina, serviço de praia, 
Venha apreciar o delicioso mar da Praia de Peroba, decoração de Lua de Mel pode ser 
solicitada no ato da reserva.

O Hotel Pousada Polymar, está localizada a beira mar na Praia de Peroba em 
Maragogi. A propriedade conta com Estacionamento Privativo gratuito, Internet de 
alta velocidade, Restaurante, Bar na Piscina, Pracinha, Parquinho, Redário e Segurança 
24h, todos os quartos são equipados com Smart TV conectadas a Internet. 
Apartamentos com uma Cama de Casal King Size, uma Cama de Solteiro, 
Ar-condicionado Split, Smart TV conectada a Internet, Wi-Fi, Frigobar, Mesa com duas 
Cadeiras, Roupeiro e Varanda. A ocupação máxima para este tipo de acomodação é 3 
adultos e mais 01 criança.Todos eles tem vista para o Jardim e alguns tem vista parcial 
para o Mar. O Restaurante tem os melhores chefes de cozinha da região, com preços 
acessíveis e pratos de dar água na boca, você poderá fazer suas refeições na própria 
Pousada. Além do café da manhã (incluso), área de lazer e Bar da Piscina. 

HOTÉIS NO LITORAL NORTE

O Vila de Taipa Exclusive Hotel, está localizado na pacata e inexplorada Japaratinga, 
entre Maragogi e São Miguel dos Milagres. Possuímos uma estrutura ecológica pronta 
para atender em diversos pontos: bar de praia, bar da piscina, restaurante principal, 
sala de jogos, play kids a beira mar, sala de massagem, redários, piscina com borda 
infinita com espreguiçadeiras, ombrelones, lounges e estofados mantendo o conforto 
em todas as áreas, o mesmo acontece na praia a poucos passos da água do mar mais 
encantador e exclusivamente seu.  O Hotel, recém reformado, dispõe de 44 suítes, 30 
deles com a vista mais linda da região, que além do mar verde esmeralda, a praia tem 
falésias e coqueiros que formam charmosos arcos formando um composê perfeito da 
natureza.  Vila de Taipa Exclusive Hotel, oferece aos seus hóspedes todo conforto, 
hospitalidade e belezas naturais que Japaratinga proporciona. 
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Hotel Resort Dunas de Marapé, em Jequiá da Praia a 70 km de Maceió localizado no 
litoral sul alagoano oferece fácil acesso à 01 minuto da praia. Com decoração exclusiva 
e design moderno. O hotel serve buffet de café da manhã, kitesurf, equipe de 
recepção, este hotel dispõe de piscina ao ar livre e academia. Todos os quartos, têm 
ar-condicionado, mesa de trabalho, frigobar e TV de tela plana. Você pode praticar 
kitesurf, explorar a praia e as dunas paradisíacas, bem como desfrutar do bar e 
restaurante. Internet grátis em todo do hotel, estacionamento, piscina, solário, 
academia, TV de tela plana, canais a cabo, telefone, bar, frigobar. Fácil acesso e boas 
estradas para quem vem do interior de Alagoas e estados vizinhos. 

O Hotel Ponta Verde Praia do Francês, com uma vista estupenda, de tirar o fôlego a 
qualquer pessoa, desde a entrada na recepção. Todos os 98 apartamentos dispõem de 
TV de LED de 42”, canais por assinatura, internet Wi-FI cortesia em todo o hotel; 
telefone, ar-condicionado, mini-bar, portas com isolamento acústico e cartão de 
aproximação, cofre digital e banheiro equipado com secador de cabelos e telefone 
(220v e 110v). Nossos apartamentos são divididos em: Suíte dos Marechais, Suíte 
Premium, Garden Premium, Frente Mar e Vila. O Hotel Ponta Verde Praia do Francês 
possui bar e restaurante, localizado na área da piscina na cobertura do Hotel,   O 
cardápio do café da manhã completo e variado com frutas da época, comidas 
regionais, sucos, queijos, pães e nossa especialidade: a tradicional tapioca nordestina.

O Village Barra Hotel, fica situado na belíssima Barra de São Miguel à beira-mar, com 
74 Apartamentos, salão de convenções, salas de treinamento, clube infantil com 
recreação, salão de jogos, conta com estacionamento privativo. São apartamentos 
distribuídos em dois blocos estilo veraneio, com vista piscina ou jardins. Todos 
completos com TV a cabo, telefone, wi-fi gratis, condicionador de ar e água com 
aquecimento central. Com capacidade para hospedar com tranquilidade e conforto 
em acomodações duplas e triplas. Possuí praia de areias brancas, sempre ensolaradas, 
com águas cristalinas, tranquilas e protegidas por uma barreira de arrecifes de corais. 
Praia de água morna com temperatura miníma 24ºC e Máxima 38ºC. Nossa estrutura 
proporciona conforto aliado ao ambiente agradável onde atividades podem ser 
desenvolvidas possibilitando maior e melhor aproveitamento aos hospedes. 

HOTÉIS NO LITORAL SUL

O Hotel Rio Mar localizado estrategicamente entre o rio Niquim e a praia mais procurada Barra 
de São Miguel. Piscina aconchegante e serviço de Café Regional. Com salão de jogos, 
churrasqueira para uso dos hóspedes e estacionamento privativo, redes às margens do Rio 
Niquim.  O Rio Niquim provoca um lindo encontro com o mar, que ostenta ilhas misteriosas, de 
paisagens bucólicas formadas pelos mangues. É um espetáculo à parte, incrustado em praias 
paradisíacas, às vezes devagar, às vezes movimentada para a prática de jet-ski, surf, passeios de 
barcos, jangadas e escunas e deliciosos mergulhos. É desse mar que saboreamos a lagosta, a 
ostra, o siri, camarão e toda peixada do Atlântico. Venha desfrutar do conforto do Hotel Rio Mar 
e apreciar as belezas naturais da região. No Hotel Rio Mar: Salão de Jogos, Parque Infantil, Deck 
no Rio Niquim, Churrasqueira para Hóspede, Piscina Infantil, Piscina Adulto, Redes, Bar Flutuante.  
Apartamentos com Ar Condicionado, Televisão, Frigobar, Ducha Morna e Wifi gratuito.

HOTEL RIO MAR PRAIA BARRA DE SÃO MIGUEL

PRAIA BARRA DE SÃO MIGUEL

PRAIA DO FRANCÊS

VILLAGE BARRA HOTEL

HOTEL PONTA VERDE FRANCÊS

JEQUIÁ DA PRAIAHOTEL RESORT DUNAS DE MARAPÉ  



Um refúgio de charme com paisagens deslumbrantes. Unindo conforto e privacidade, 
o Gungaporanga Hotel oferece uma experiência inesquecível junto à natureza e 
otimas acomodações. Vista sensacional dos bangalôs, Comida maravilhosa, café da 
manhã servido a francesa, funcionários simpáticos e bem treinados. O Gungaporanga 
Hotel é o lugar perfeito para quem deseja desfrutar do mais puro sossego em um 
cenário paradisíaco. Destino romântico, o hotel de charme une conforto, sofisticação, 
alta gastronomia e uma privilegiada beleza natural. Acomodações com vista 
encantadora para o encontro da lagoa com o mar.  Cama King Size, Frigobar, TV LCD 
a cabo e DVD, Ar condicionado split, Cofre eletrônico, Wireless, Banheira de 
hidromassagem com cromoterapia, Piscina privativa, Adega e muito lazer. 

Em uma das costas mais lindas do litoral brasileiro, Angá Beach Hotel em São Miguel 
dos Milagres, litoral norte de Alagoas. A região conhecida como Costa dos Corais. Um 
mar que oscila entre verde e o azul com águas calmas e cristalinas oferece, no período 
de maré seca, uma infinidade de piscinas naturais, longa faixa de areia para 
caminhadas e prática de esportes.  Uma atividade para cada dia, podendo variar entre 
esportes náuticos, passeios à cavalo, caminhadas e desfrutar da natureza. O Angá 
Hotel dispõe de duas piscinas adulto e infantil, restaurante, bar interno toalhas para 
uso na piscina e praia, serviço de bar na praia. Em qualquer apartamento em que você 
se hospedar, encontrará um ambiente amplo, varanda, rede, ar condicionado, frigobar, 
tv a cabo TV 42, telefone e toda estrutura de lazer. 

Na belíssima Costa dos Corais, Maragogi é um convite para viver o que tem de melhor. 
O Hotel Praia Dourada Park está localizado a beira mar, na praia de Burgalhau, com 
ambiente perfeito. Estrutura: Acomodações, Restaurante, Sala de ginástica, 167 
apartamentos, Piscina com bar e borda molhada, Loja de artesanato e conveniência, 
Programação de lazer para crianças, Programação de lazer para adultos, Elevador, 
Parque infantil, Estacionamento, Room service 24hs, Quadras esportivas, Quadras de 
tênis (oficiais de saibro), Conexão WiFi grátis em todo o Hotel, Kids Club, Baby copa, 
Vôlei de praia, Serviço de praia, Serviços de lavanderia, Cofres individuais, 
Apartamentos para pessoas com necessidades especiais. Lazer: Sauna, Hidroginástica, 
Pista de Cooper, Sala de Ginástica, Sala de Massagem, Piscina adulto e infantil, Sala de 
jogos, Parque infantil, Sala de internet, Quadra de tênis, Quadra poliesportiva, Mini 
campo de futebol.

Jatiúca Hotel e Resort, o único hotel resort pé na areia da orla de Maceió! São 62 mil metros 
quadrados repletos de natureza e lazer para que seus dias aqui sejam inesquecíveis. . O Jatiúca 
Hotel & Resort é perfeito para quem busca segurança, confiança, acolhimento, diversão e lazer. 
Uma equipe exclusiva de profissionais qualificados está de braços abertos para receber e 
promover atividades de lazer e diversão. As melhores opções de lazer. Serviços: 
Ar-Condicionado Split, Wi-Fi Gratuito, Telefone, TV - LCD/LED, Cofre Gratuito, Frigobar, Espaço 
de Trabalho, Piscinas, Sauna, SPA, Secador de cabelo, Piscina Infantil aquecida, Área Kids, Bares, 
Academia, Restaurantes, Estacionamentos, Serviço de praia, Concierge, Loja/Conveniência, Táxi 
Credenciado, Room Service 24h, Lavanderia, Acessibilidade e Elevadores.  Possuímos uma 
estrutura completa para receber seus convidados com atendimento exclusivo, especializado e 
diferenciado. terraço com vista para a lagoa e um espaço à beira mar.

HOTEL JATIUCA & RESORT - MACEIÓ

LITORAL NORTE

PRAIA DE JATIUCA

LITORAL NORTE

LITORAL SUL

HOTEL PRAIA DOURADA PARK - MARAGOGI

ANGA BEACH HOTEL - S. M. DOS MILAGRES

GUNGAPORANGA HOTEL - BARRA DE S. MIGUEL

HOTÉIS DE LAZER


